
Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Szczerców, dn…………………..
……………………………….
imię i nazwisko Inwestora

……………………………….
……………………………….
miejscowość, nr domu

……………………………….
numer telefonu

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza

1. Zleceniodawca (Inwestor) …..……………………………………………………………………...

    Wykonawca ..……………………………………………………………………………………….

2. Zgłaszam rozpoczęcie następujących robót:

- wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej □

- wykonanie przyłącza wodociągowego □

- wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej □

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej □

Wykonywane roboty wiążą się z zamknięciem zasuwy wody przez pracownika Zakładu Gospodarki

Komunalnej Gminy Szczerców:    TAK □            NIE □

Data i godzina rozpoczęcia robót: ………………………………………….

Planowana data i godzina zakończenia robót: ………………………………

Inwestycja będzie wykonywana do posesji / działki nr …………………. położonej w miejscowości

……………………………,  obręb  ……………………………..,  na  podstawie  projektu

budowlanego – przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego uzgodnionego z Zakładem Gospodarki

Komunalnej Gminy Szczerców na podstawie wydanych warunków technicznych: znak ……………

z dnia ………………..,  zgodnie z  pozwoleniem na budowę /  zgłoszeniem robót  budowlanych*

wydanym przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie znak:

…….……………… z dnia …………………..

3.  Wszystkie  prace  wykonywane  na  sieciach  wodociągowych  /  kanalizacyjnych  powinny  być

uzgadniane  z  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  Gminy  Szczerców,  ul.  Tenusa  28,  97-420

Szczerców oraz wykonywane wyłącznie w obecności pracownika Zakładu.

4.  Wykonawca  /  Inwestor  zobowiązuje  się  do  zgłoszenia  do  odbioru  technicznego  ułożonego

rurociągu przed jego zasypaniem (tel. 44/631-84-77) celem sprawdzenia zgodności jego wykonania

z  warunkami  technicznymi  i  uzgodnionym planem sytuacyjnym.  Brak  zgłoszenia  skutkuje  nie



dokonaniem odbioru technicznego.

5.  ZGK  Gminy  Szczerców  zachowuje  prawo  do  zgłoszenia  uwag  co  do  terminu  i  zakresu

zgłaszanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnego wniosku.

6. Oświadczamy, że roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami

sztuki  budowlanej.  Roboty  z  chwilą  rozpoczęcia  będą  kontynuowane,  aż  do  zakończenia  bez

przerwy, przy czym przygotowanie prób hydraulicznych i dezynfekcji, roboty zanikowe, a także

odbiór  końcowy  będą  zgłoszone  z  jednodniowym  wyprzedzeniem  do  Zakładu  Gospodarki

Komunalnej Gminy Szczerców.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci  wodociągowej / kanalizacyjnej  

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):

ADMINISTRATOR DANYCH Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczercowie 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH 

kontakt@iszd.pl   lub pisemnie na adres administratora.

CELE  PRZETWARZANIA  I  POD-
STAWA PRAWNA

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi wniosku i wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej / kanalizacyjnej
Podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny, (Dz.U.2020.1740 t.j. ) ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę  i zbioro -
wym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2020.2028 t.j.) oraz ustawą z dnia  20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.)

 ODBIORCY DANYCH Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia
celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym
podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, za -
pewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisa -
mi prawa, następujące uprawnienia: 

a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

b. żądania ich sprostowania,

c. ograniczenia przetwarzania,

d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji. 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO  WNIESIENIA  SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą  profilowane

ZAUTOMATYZOWANE  PODEJ-
MOWANIE  DECYZJI,  PROFILO-
WANIE 

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania

OKRES ARCHIWIZACJI Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

.………………………………………….
czytelny podpis Zleceniodawcy/Inwestora

mailto:kontakt@iszd.pl

